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PİYASA VERİLERİ

ABD Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

35.444 35.475

0,14 3,86

Nasdaq 0,10 1,84

0,93

Dow Jones

S&P 500

DAX 7.164 7.169 7.130 0,10 0,82

FTSE 100 6.763 6.778 6.747 0,06 0,58

G.Düşük Gün (%) Ay (%)

35.348

15.331 15.380 15.285

15.841 15.875 15.811

0,28

CAC 40 29.048 29.150 28.608 1,77 5,09

Asya Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

Nikkei 225 25.943 26.053 25.812 -0,57 -0,96

Hang Seng 3.595 3.614 3.576 -0,07 4,25

Shangai 1.813 1.817 1.811 0,09 -0,05

Emtia ve Parite Kapanış G.Yüksek G.Düşük Gün (%) Ay (%)

Altın 69,8 70,0 69,6 -0,29 -0,34

WTI 72,97 73,22 72,72 -0,08 1,67

Brent 1,19 1,19 1,19 0,01 0,10

EURUSD 1,38 1,38 1,38 -0,01 -0,60

GBPUSD 1,38 1,38 1,38 -0,08 -0,90

JPYUSD 110,03 110,07 109,80 0,00 0,00

BUGÜN AÇIKLANACAK ÖNEMLİ VERİLER
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ABD

Tarım Dışı İstihdam***

İşsizlik Oranları

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalar ABD’den gelen tarım dışı

istihdam verisine odaklandı. Temmuz ayında 943 bin artış kaydeden tarım

dışı istihdamda 750 bin kişilik yükseliş bekleniyor. S&P 500 ve Nasdaq

perşembe günü rekor kapanışlar elde etti. Geçtiğimiz gün yüksek emtia

fiyatları enerji şirketlerinin zemin kazanmasına yardımcı oldu. ABD verisi

öncesi dolar aralıksız ikinci haftalık düşüşüne doğru ilerliyor. Bugün

açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemi Fed’in varlık alımı azaltımı

takvimi için odaklandığı verilerin başında geliyor olması. Fed Başkanı Jerome

Powell da geçen hafta yaptığı konuşmada istihdam piyasasının kayda değer

bir gelişme göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine

işaret etmişti.

Asya Borsaları bu sabah karışık seyrederken, MSCI Asya Pasifik Endeksi

ocaktan bu yana en uzun yükseliş serisi ile 6 gündür artıda. Japon Nikkei

endeksi, Başbakan Suga’nın istifa kararı sonrası %2'ye varan yükseliş

kaydetti. Topix endeksi %1,6 yükselişle 1991 yılından bu yana en yüksek

kapanışı gerçekleştirdi. Çin teknoloji hisseleri öncülüğünde Hong Kong Hang

Seng ve Çin CSI 300 endeksleri geriledi.

ABD'de Temmuz ayı dayanıklı mal siparişleri %0,1 ile beklentilere paralel

şekilde gerileme kaydetti. ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları,

ekonomideki toparlanmayla pandemiden beri en düşük seviyelere indi. ABD

Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre başvurular 28 Ağustos’ta sona eren

haftada 14 bin düşerek 340 bine geriledi. Bu, 2020 yılının Mart ayından beri

görülen en düşük seviye olarak kayda geçti. ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı

Temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede

fabrika siparişleri, temmuzda bir önceki aya kıyasla %0,4 artarak 508,1

milyar $ oldu. ABD ticaret dengesi açığı ise temmuz ayında, haziran ayındaki

73,2 milyar $’dan, 70,1 milyar $’a geriledi.

Goldman stratejistleri yayımladıkları bir notta, "Piyasanın Delta

salgınlarından ve Çin'in yavaşlamasından kaynaklanan küresel döngüsel

riskler hakkında çok fazla endişeli olduğunu düşünüyoruz ve Fed

konusundaki tahminimiz hala piyasanınkinden daha güvercin. Bu nedenle,

kısa vadede döngüsel varlıklarda biraz daha rahatlamanın olası olduğunu

düşünüyoruz" dediler. Goldman stratejistleri, kısa vadeli küresel büyüme

iyimserliğinin piyasanın rahatlamasına izin vereceğini, ABD ve Avrupa hisse

senetlerinde daha fazla ilerlemeyi destekleyeceğini belirtirken Japon hisse

senetleri için görünümün iyileştiğini açıkladılar. Ayrıca, Euro Bölgesi'ndeki

toparlanmanın sağlam kaldığını da eklediler.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic,

enflasyon emareleri görene kadar ekonominin mevcut şekilde ilermesine

izin vereceklerini belirtti. Nordea Investment Management Kıdemli Makro

Stratejisti Witold Bahrke’ye göre bugün açıklanacak tarım dışı istihdam

verisi bu yılın en önemlileri arasında yer alıyor ve piyasa etkisi oldukça

yüksek olabilir. İstihdam verisinin beklenenden güçlü gelmesi doları

destekleyerek altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir. ABD

Merkez Bankası'nın eski Federal Rezerv yetkilisi Dennis Lockhart perşembe

günü yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın muhtemelen Kasım

ayında varlık alımlarını azaltacağını ve bir ay sonra sürece başlayacağını

açıklayacağını söyledi. Ayrıca Lockhart, "önümüzdeki iki ayın özellikle kötü

geçmesinin" bu zaman çizelgesini erteleyebileceği konusunda uyardı.

Bugünün en önemli verisi ABD’de 15:30’da açıklanacak olan Tarım Dışı

İstihdam verisi olacak. Temmuz ayında 943 bin artış kaydeden tarım dışı

istihdamda 750 bin kişilik yükseliş bekleniyor. Ayrıca ABD İşsizlik Oranı

verileri de bugün 15:30’da açıklanacak.
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41,49 -0,4140,65

4,43 4,39

Gün (%) Ay (%)

4,67

-2,43 9,91
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S&P 500 

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Kapanış Yüksek Düşük Gün (%) Ay (%)

-0,61 2,00

Gün (%)

-6,88
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Emtia

Altın yatırımcılarının Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin gidişatını

anlamak için yakından takip ettiği ABD tarım dışı istihdam verisi bugün

saat 15:30'ta açıklanacak. Altın fiyatları veri öncesinde dalgalı bir seyir

izliyor. Fed’in varlık alımı azaltımı takvimi için odaklandığı verilerin

başında istihdam geliyor. Fed Başkanı Jerome Powell da geçen hafta

yaptığı konuşmada istihdam piyasasının kayda değer bir gelişme

göstermesiyle varlık alımı azaltımının bu yıl başlayabileceğine işaret

etmişti. İstihdam verisinin beklenenden güçlü gelmesi doları

destekleyerek altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü bir baskı yaratabilir.

Powell’ın güvercin konuşması sonrasında piyasalarda oluşan iyimser

havayla birlikte haftaya 1.820 $ civarında başlayan ons altın, hisse

piyasalarının pazartesi günü rekor kırmasından sonra hafif bir düşüş

kaydetmişti. ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde 1.805 $'a kadar

gerileyip yeniden yükselen ons altın, cuma günü 1.811 $ seviyesinde

işlem görüyor.

Petrol, OPEC+'ın üretim artışı planlarını olduğu gibi koruma kararı

almasına rağmen haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Batı Teksas

Petrolü, Asya işlemlerinde yatay bir seyir izlerken geçen hafta cuma

gününden bu yana %1,7’ye yakın yükseliş kaydetti. Hükümetin açıkladığı

resmi verilere göre, Ida Kasırgası’ndan dolayı ham petrol stoklarında

beklenenden daha fazla düşüş yaşandı. Doların zayıflaması da dolar

cinsinden emtiaları yatırım için daha cazip hale getirdi. Kasım vadeli

Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında %0,1 yükselişle varil

başına 73,13 $ seviyesinde sabah saatlerinde işlem görüyor. Bazı

analistler, ham petrol arzlarının sıkılaşması ve yakıt talebindeki

toparlanma belirtileri nedeniyle petrol fiyatlarında daha fazla artış için

yer olduğunu düşünüyor.

Hisse

General Motors Co. (NYSE: GM), Perşembe günü yaptığı açıklamada,

devam eden yarı iletken çip sıkıntısı nedeniyle bu ay Kuzey Amerika

montaj fabrikasında üretimi azaltacağını belirtti. ABD'nin en büyük

otomobil üreticisi, kamyonet üreten Indiana'daki Fort Wayne

fabrikasında ve Meksika'daki Silao fabrikasında önümüzdeki hafta

üretimi durduracak. Toplamda, GM Eylül ayında sekiz Kuzey Amerika

montaj fabrikasında üretimi kesiyor.Sektör genelindeki çip sıkıntısı,

dünya çapında büyük otomobil üretim kesintilerine neden oluyor ve

otomobil endüstrisi yetkilileri, sorunun daha da kötüleştiğini söylüyor.

GM hisseleri Perşembe günü geç işlemlerde büyük ölçüde değişmedi.

Bu haftanın başlarında Ford Motor Co'da , çip sıkıntısı nedeniyle gelecek

hafta kamyon üretimini de azaltacağını ve Ağustos ABD satışlarının çip

sıkıntısı nedeniyle %33 düştüğünü söyledi. Danışmanlık firması

AlixPartners'a göre, çip sorunun 2021'de küresel otomotiv endüstrisinin

gelirinde 110 milyar $'lık kayba neden olması bekleniyor. (Negatif)

Facebook Inc (NASDAQ: FB); İrlanda, veri kurallarını ihlal ettiği

gerekçesiyle WhatsApp'a 225 milyon €'luk ceza kesti. İrlanda Veri

Koruma Komisyonu (DPC) tarafından yapılan açıklamada, DPC'in

Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp’ın kişisel verileri kullanımına

yönelik incelemesini tamamladığı belirtildi. İncelemenin uygulama

tarafından verilerin işlenmesi hakkında kullanıcılara sağlanan bilgilerin,

Facebook ile paylaşılması dahil, şeffaflığına ilişkin başlatıldığı

anımsatılan açıklamada, incelemenin dayanağının ise AB Genel Veri

Koruma Tüzüğü (GDPR) olduğu belirtildi. (Negatif)

AliBaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA), önümüzdeki birkaç yıl

içinde ortak refah girişimlerine 100 milyar yuan (15.5 milyar $) yatırım

yapmayı hedefliyor. Şirket, teknoloji inovasyonu, ekonomik kalkınma,

yüksek kaliteli iş yaratma ve savunmasız grupları destekleme dahil

olmak üzere 10 girişime yatırım yapacak. (Pozitif)
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Grafik 1 : Bloomberg karşılaştırmalı endeks değişimleri:                                                                        

 S&P 500 %0,28 DAX %0,10 FTSE 100 %0,06 NIKKEI 225 %-0,57
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Grafik 2 : Bloomberg karşılaştırmalı emtia fiyat değişimleri:                                                                   

ALTIN  %-0,29  WTI  %-0,08 BRENT  %0,01

•S&P 500 endeksi dünü %0,28 yükselişle 4.536

seviyesinden kapattı. Endeks 4.545 ile yeni zirvesini

test etti ve kapanışı zirvenin altında gerçekleştirdi.

Haftalık olarak açıklanan işsizlik başvuruları

pandemiden bu yana en düşük seviyesine geriledi. İş

gücü piyasasında toparlanmanın devam ettiği

görülürken, endekslerde sınırlı pozitif algılandı.

Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi

öncesinde bu hafta borsalarda temkinli seyirler

izlendi. Salgın kaynaklı endişelerde bu hafta için çok

ciddi bir oynaklığa neden olmadı. Bugün TSİ 15:30'da

açıklanacak veriyle birlikte piyasalarda hareketlilik

görülebilir. Veri, Fed'e dair beklentileri de

etkileyebilir. Sözleşme için 4.533 - 4.520 - 4.505

destekler noktaları, 4.551 - 4.565 - 4.579 direnç

noktaları olarak izlenebilir.

•Avrupa borsaları dün günü sınırlı yükselişlerle

tamamlarken, DAX vadeli kontratı günü yataya yakın

bir kapanışla 15.841 puandan tamamladı. Bu sabah

yataya yakın bir seyrin izlendiği DAX vadelisinde

yükselişlerde 15.894 – 15.970 direnç olarak takip

edilebilir. Geri çekilmelerde ise 15.804 – 15.615

seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bugün

Euro Bölgesi’nde hizmet PMI rakamları açıklanacaktır.

•Ons altın bu haftayı 1800-1820$ aralığında

geçirirken, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam

verisi öncesinde oldukça yatay bir seyir izledi. Veri

öncesi altında yeni bir hareket beklenmezken, hafta

genelinde açıklanan ABD verilerinin de etkisi altın

üzerinde sınırlı kaldı. Altın bugün TSİ 15:30 itibariyle

hareketlenebilir. Tarım dışı istihdam verisi bugün

piyasaların genelinde oynaklığa neden olabilir. Aynı

zamanda açıklanacak veri, Fed'in Eylül ayı toplantısına

dair varlık alım konusundaki beklentilerinde

şekillenmesini sağlayabilir. Ons altın için 1816$ -

1823$ - 1829$ dirençler, 1804$ - 1797$ - 1792$

destekler olarak karşımıza çıkıyor.

•Brent petrol bu haftayı 70,00$ üzerinde geçirmeyi

başardı. Haftanın genelinde alıcılı seyirler izlenirken,

zaman zaman kar satışları görüldü. OPEC+ aylık

toplantısından yeni bir karar çıkmayarak mevcut

üretim artışının yıl sonuna kadar korunması, API ve

DOE tarafından açıklanan haftalık stokların düşüş

kaydetmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini

destekledi. Bugün için piyasalar tarım dışı istihdam

verisini bekliyor. Veriyle birlikte piyasaların genelinde

bir miktar oynaklık görülebilir. Brent petrol için 72,31$

- 71,53$ - 70,65$ destek noktaları olurken, yukarıda

73,50$ - 74,42$ ve 75,30$ direnç noktaları olarak

takip edilebilir.
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26.960,00
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Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz
ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların
kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım sorumlu değildir. Değerli yatırımcılarımız, takip ettiğiniz hisselere
ilişkin analiz ve dealing hizmetlerimiz için bize 24 saat aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

*Haber akış endeksi Bloomberg News Sentiment verilerine göre seçilmiştir.


